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Profil ÚPT

Zaměření: Metodologie zkoumání fyzikálních principů hmoty 



Profil ÚPT  

Výzkumné aktivity: V rámci 6 výzkumných oddělení působí 17 výzkumných týmů



Profil ÚPT - počty zaměstnanců FTE

2019: 78 výzkumných pracovníků plus 30 doktorandů, plus 84 ostatních pracovníků
(průměrný fyzický počet zaměstnanců 214)



Profil ÚPT 
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6 výzkumných oddělení, 17 výzkumných týmů



Elektronová litografie 
– Velkoplošné mikrostruktury pro difrakční optické elementy

– Submikrometrové difrakční holografické struktury pro 
průmyslové aplikace

– Struktury v tenkých vrstvách kovů a dielektrik na 
křemíkových podložkách

Tenké vrstvy
– Magnetronové naprašování

– Charakterizace tenkých vrstev

– Dynamické testování vrstev impaktním testerem

Elektronové technologie
– Svařování elektronovým svazkem, pájení ve vakuu

– Elektrické vakuové a tlakové průchodky

– Vývoj speciální elektroniky (zejména VN zdrojů)

Speciální technologie



Speciální technologie

Ultrastabilní zdroj 100 kV pro elektronovou 
mikroskopii a litografii

Zavedeno do sériové výroby v TESCANu Hardware, elektronika 
a software v ÚPT Stabilita lepší než 2 ppm/24 hodin.

Zrcadla Mg/Si 
pro extrémní UV laser

Zrcadla s extrémní
přesností pro laserový
rezonátor na l=32,6 nm.
20 dvojvrstev Mg/Si o
tloušťce 25 nm a přesností
tloušťky lepší než 0,1 nm.



Elektronová svářečka - licenční smlouva s 

firmou Focus GmbH

Část heliové turbíny  
(Ateko)

Automobilové turbodmychadlo 
(Honeywell Motorsport)

Součást proudového motoru 
(PBS Velká Bíteš)

Konstrukce a výroba měřící
antény pro WAM - Wave
Analyser Module – vyvíjený
v Ústavu fyziky atmosféry
AVČR, součást systému
MAIGRET (Martian ground
electromagnetic tool)

Příspěvek k misi ExoMars 2020

Speciální technologie



Magnetická rezonance a kryogenika

Magnetická rezonance

• Provoz MRI tomografu s 9,4 T a 
zvířetníku v SPF režimu

• Zpřesňování modelů a zrychlování 
softwaru pro správnější a přesnější 
zpracování výsledků kvantitativní MR 
bez artefaktů

• Souvislosti perfuze a difuze s nádory, 
poraněním, nervovými poruchami, 
účinky farmak na myších a potkaních 
modelech

Využití infrastruktury pro partnery 

sledování změn v 
poraněné míše potkana

směry difuze podél 
nervových vláken v 

mozku potkana

MRI tomograf zvířetník



• Ultra vysokofrekvenční EKG, srdeční 
synchronizace

• Celotělové krevní proudění
• Vícekanálové rychlé intracerebrální EEG
• Softwary na pokročilé zpacování dat : 

SignalPlant, UHF Solver, ViziProbe, 
PulseWave, ….

• Metody umělé inteligence pro cílenou 
diagnostiku epilepsie

Medicínské signály 

PK

LK

zpožděná aktivace levé 

komory o 84  milisekund 

čas

84 ms

EKG po 100 letech zcela nově

PK LK

Data z hlubokých mozkových 
struktur



Koherenční optika

Koherentní lasery a interferometrie

Laserové technologie

Kvantové technologie a 
optické atomové hodiny

Unikátní kyvety pro laserovou 
spektroskopii s atomy a molekulami

Technologie laserového svařování
Monitorovací systémy laserového svařování

Metody diagnostiky povrchů a 
měření vzdáleností, snímače

Optovláknové monitorování integrity 
kontejnmentů JE. Spolupráce s 

NETWORK GROUP s. r. o. a ÚJV Řež a. s.



Evropská fotonická síť pro přenos
signálů z optických atomových hodin

Koherenční optika

• ÚPT Brno – CESNET Praha (od 2016) pro
dálkové kalibrace komunikačních laserů,

• ÚPT – Temelín (od 2018/ CESNET) dálkové
monitorování kontejnmentu JE

• ÚPT Brno – BEV Vienna, testování stability
optických hodin, H2020,

• H2020 INFRADEV projekt (2020-2022) pro
realizaci Evropské infrastruktury pro distribuci
signálů z optických atomových hodin

Výkonový pulsní laser

• pikosekundový laser Hilase Perla

• difrakční optické elementy, vláknové
senzory, mikrostrukturovávní povrchů,
mikroobrábění keramiky a dalších
materiálů



Mikrofotonika

Levitační fotonika

Biofotonika a optofluidika

Komplexní fotonika

• Silové účinky světla využité k laserovému chlazení
a levitaci nanočástic ve vakuu

• Ramanova mikrospektroskopie kombinovaná 
s kompaktní optickou pinzetou, mikrofluidními
čipy a kapénkovou technologií

• Nedestruktivní charakterizace mikroorganismů
St. 
epidermidis  

St. hominis

St. aureus

• Zobrazuje optickým vláknem o rozměrech
lidského vlasu

• Dosahuje rozlišení optického mikroskopu

• Poskytuje unikátní pohled do nitra živých
organizmů bez zásadního poškození
pozorovaných tkání. 



Laserové chlazení a levitace nčástic
• Experimentální zázemí společné laboratoře

ÚPT – UPOL (CE GAČR, OP−VVV mQ-net )

• Demonstrace spinové síly v kruhově
polarizovaném světelném svazku

• Translační pohyb nanočástice zchlazen na 4mK

• Podtlumená opticky vázaná hmota

Mikrofotonika

Zobrazování neuronů a cév v mozku

• V rámci projektu OP VVV Budování excelentního
týmu vytvořeno experimentální zázemí pro
zobrazování vláknovou endoskopií a realizovány
první experimenty na živých modelech



Elektronová mikroskopie v Brně

 založena v ÚPT (prof. A. Delong)

 dnes - tři významné „High-tech“ 

spolupracující firmy

1951
1985

1962 1976

Třetina celosvětové 
produkce elektronových 

mikroskopů je z Brna

2016

Elektronová mikroskopie



Elektronová mikroskopie

Vývoj metod v rastrovací elektronové mikroskopii
• Low energy SEM, Cryo SEM, ESEM
• Nástroj pro základní i aplikovaný výzkum

(materiálové vědy, biologie, chemie)

Vývoj elektronově optických systémů
• Detektory, hydratační systémy, cryo-SEM rozšíření, 

UHV komponenty
• Low-voltage SEM

Elektronově optické výpočty
• Nutné pro vývoj elektronově optických přístrojů
• Vývoj metod simulace, kombinace s MC simulacemi 

interakce elektronu se vzorkem a plynem v ESEMu

Spolupráce s průmyslem
• Společné projekty
• Smluvní výzkum (ThermoFisher Scientific, JFE Steel)

Hyperspektrální zobrazení

LV SEM – ToF, detektor pro ESEM

Simulace detektoru ToF

Smluvní výzkum pro JFE Steel



Elektronová mikroskopie

Elektronová optika
• Návrhy a simulace elektronově-optických soustav (zdroje elektronů, korekce)
• Vývoj nových výpočetních metod v elektronové optice (programy pro rychlé

trasování elektronů, metody diferenciální algebry)
Simulace prostorového náboje v 
termionickém elektronové dělu

Návrh a simulace hexapólového
korektoru aberací

Vpravo: simulace pole, trajektorie elektronů, 
interakce elektronů s pevnou látkou v 

rastrovacím elektronovém mikroskopu 
(účast v mezinárodní síti SIMDALEE)



Elektronová mikroskopie

Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Studium vzorků pomocí pomalých a velmi pomalých elektronů v ultra vysokém vakuu

Vortexové svazky v SEMu CVD depozice In-situ testování mechanických vlastností

UHV SLEEM, „MAMUT“

UHV SLEEM/TOF

• Vývoj UHVmikroskopů typu SLEEM
• Augerovská a TOF spektroskopie
• Nízko-energiová rastrovací (prozařovací) 

elektronová mikroskopie
Aplikace
• Nenabíjející elektronová mikroskopie
• Pozorování ultra tenkých materiálů + 2D 

krystalů
• Studium krystalické struktury vzorků
• Zobrazení vnitřního pnutí v materiálech
• Měření hustoty dopantu v polovodičích
• Studium interakcí pomalých el.  s látkou
• Atd.

• Vytváření vortexových svazků v 
rastrovacích elektronových  
mikroskopech

• Růst CVD grafénu • Miniaturizovaný přípravek pro in-situ tahovou zkoušku

Multivrstvý grafén ve SLEEMu

Dopovaný Si při 4 keV a 1 keV

Kryst. 
orientace 
Al ve 
SLEEMu



Elektronová mikroskopie 

Mikroskopie pro materiálové vědy



Elektronová mikroskopie

Environmentální elektronová mikroskopie
Statické i dynamické in-situ zobrazování slabě emitujících vzorků v podmínkách velmi nízkých proudů 
elektronového svazku. Charakterizace elektricky nevodivých, vlhkých až tekutých vzorků v nativním stavu, často 
citlivých na radiační poškození svazkem. Výzkum a vývoj nových metod, přístrojů a aplikací pro špičkový výzkum za 
limity komerčně dostupné instrumentace.   

• Simulace trajektorií elektronů a procesů jejich násobení v plynu
• Návrh a vývoj systémů pro detekci elektronů v REM/EREM.
• Simulace proudění plynů a přestupu tepla pro výzkum procesů v EREM.
• Simulace interakcí elektronového svazku s vodou a pevnou látkou.

• Zobrazování s vysokým rozlišením a rentgenová mikroanalýza
nevodivých/polovodivých vzorků v podmínkách vyššího tlaku plynu

University of Cambridge (Cambridge, GB) 
University of Kyoto (Kyoto, JP)
University of Nagoya (Nagoya, JP)
Univerzita Karlova (Praha, CZ)
Vysoké učení technické v Brně (Brno, CZ)
Masarykova univerzita (Brno, CZ)
Mendelova univerzita v Brně (Brno, CZ)
Ústav experimentální botaniky AV ČR (Praha, CZ)
Botanický ústav, AV ČR (Brno, CZ)
Chemický ústav, Slovenská akademie věd 
(Bratislava, SK)
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR (Praha, 
CZ)
Hitachi High Technologies (Tokyo, JP)
Jeol (Tokyo, JP)
Tecpa s.r.o (Brno, CZ)
AutraDet (Brno, CZ)
BVT Technologies, a.s (Brno, CZ)
Contipro a.s. (Dolní Dobrouč, CZ)

MC simulace elektronu 
v EREM. 

Mikromanipulátory 
v EREM. 

Nový scintilační 
detektor elektronů

Patentovaný detektor 
pro EREM

HR EREM Quanta 650 FEG se speciální 
komorou vzorku  příslušenstvím

Nanočástice SiO2 v epoxidové pryskyřici 
(nativní vzorek)

Kolonie lidských kmenových buněk



Elektronová mikroskopie - budoucnost

Pokročilé metody zpracování obrazu
• Metody strojového učení pro analýzu a filtraci dat 
• Kvantitativní informace z elektronového mikroskopu 

(tloušťka, hmotnost, chemické složení, krystalografie)

Korelativní techniky
• Kombinace SEM (ESEM) s Ramanovou spektroskopií, 

konfokální mikroskopií, světelnou mikroskopií
• Mikrofluidika a cryo-SEM

Difraktivní techniky 
• Využití nových generací pixelových detektorů

Zintenzivnění spolupráce s klíčovými průmyslovými 
partnery
• Dlouhodobější společné projekty, smluvní výzkum

Unikátní metody a přístroje pro základní výzkum
• Nové metody v ESEM, in situ EM
• Low voltage SEM v kombinaci se spektroskopií 

energiových ztrát (EELS – ToF)

Kvantitativní mikroskopie pomoci pixelového detektoru



Příklad transferu technologie

Mikroskopie pomalými elektrony

 technologie vyvinutá v ÚPT koncem osmdesátých 
let, poprvé prezentována na konferenci 12ICEM 
Seattle 1990

 mnohaletá spolupráce s akademickými pracovišti v 
zahraničí, např.: „Universita v Toyamě – Japonsko“, 
30 společných publikací, ocenění, EU projekty

 postupně vznikal zájem vědecké komunity

 první komerční využití FEI, 2008

 dnes téměř všichni světoví výrobci elektronových 
mikroskopů využívají tuto technologii   

rychlé el. /pomalé el.

precipitáty v hliníku

zrna v oceli

Výzkum, inovace, budoucnost 



Výzkum, inovace, budoucnost 

Těžiště naší spolupráce

1. Výzkum ve spolupráci

 projekty financované z veřejných zdrojů

 projekty financované z neveřejných zdrojů

2. Vznik strategických partnerství

 budujeme ovzduší vzájemné důvěry

 firmy se zajímají o výsledky nezávislého výzkumu

 podniky podporují nezávislý nebo částečně nezávislý výzkum, 

nevedoucí k okamžitému ekonomickému dopadu

 vzájemná komunikace je zdrojem další inspirace

3. Širší forma strategického partnerství

 Centrum Elektronové a fotonové optiky (NCK1)

 Optický klastr



 patentování není v našem oboru těžištěm transferu znalostí

 patentování je především firemní záležitost 

 v technických oborech patentují jen velcí světoví lídři

 menší české firmy mají spíše snahu o utajení

 hledání aplikačního potenciálu vědeckého výsledku považujeme za

samozřejmou součást vědy, podobně jako publikování či popularizaci

 cítíme spoluzodpovědnost za využití aplikačního potenciálu

vědeckých výsledků a jeho vhodného transferu do firem

Naše zkušenosti s formami transferů znalostí

Výzkum, inovace, budoucnost 



Centrum elektronové a 

fotonové optiky

Optický klastr

potenciální partneři

akademičtí partneři

firemní partneři

členové

zakládající členové

další partneři

[stav 2019]

Výzkum, inovace, budoucnost 



Pilíř Elektronová mikroskopie 

Jiří Očadlík

 Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor

fyzikální elektronika. Pracoval jako samostatný výzkumný pracovník v

Ústavu přístrojové techniky Brno.

 Zastával vedoucí funkce ve společnostech Tesla Brno, s. p., Tesla Elmi,

a.s., Delmi s.r.o. (1992) a Philips Electron Optics Česká republika s.r.o. Od

roku 2000 byl generálním ředitelem a jednatelem brněnské pobočky

americké společnosti FEI Czech Republic s.r.o., Thermo Fisfer Scientific

(do 2017), potom CEITEC Brno, nyní Nenovision.

Koordinátor pilíře 
Elektronová mikroskopie 



Elektronová mikroskopie -PR

Dětský den

DEM-dny elektronové 
mikroskopie v Brně

Podzimní škola základů Elektronové 
mikroskopie - ÚPT

Recent Trends
in Charged Particle Optics and 

Surface Physics Instrumentation

https://dem.brno.cz/

Video mapping 
Stará radnice Brno DEM



Děkuji Vám za pozornost


